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 الباب  األول

 األحكــام  الـعـامـة

 

 الفـصـل األول
ة  –المقر  –التسمیة   المھام –   ّ   المد 

 
 المادة األولى

 التسمیة
 

بإجتصار  –الجزائر" تم تأسیس تعاضدیة اجتماعیة تحت تسمیة "التعاضدیة المستقلة لموظفي 
 "ت.م.م.ج".

التعاضدیة شخص معنوي من القانون الخاص وغرضھا غیر تجاري وھي خاضعة إلجراءات القانون رقم 
المتعلق بالتعاضدیات اإلجتماعیة، المعدل و المتمم باألمر رقم  1990دیسمبر  25المؤرخ في  90-33
 اإلجتماعیة. المتعلق بالتعاضدیات  1996جویلیة  06المؤرخ في  96-20

  ُ                                                   وی شار إلیھا في ھذا القانون األساسي بكلمة "التعاضدیة".
 

 2المادة 
 المقر الرئیسي

 
 –شارع محمد الخامس  12یقع المقر الرئیسي للتعاضدیة المستقلة لموظفي الجزائر في الجزائر العاصمة 

 الجزائر، و ال یمكن تحویلھ إلى مكان أخر إال بقرار من الجمعیة العامة.

 
 3لمادة ا

 الـمـدة

  ّ                                               مد ه التعاضدیة المستقلة لموظفي الجزائر غیر محددة.
 

 4المادة 

 مجال اإلختصاص المحلي

 
تمارس التعاضدیة نشاطھا بصفتھا جمعیة ذات منفعة عامة عبر كافة التراب الوطني. وتضم التعاضدیة  

 الموظفین العاملین والمتقاعدین التابعین لإلدارات العمومیة 
 ت ذات طابع إداري.و المؤسسا
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 5المادة 
 االنتماء

 
ُ                                                                                               ی مكن للتعاضدیة المستقلة لموظفي الجزائر أن تنتمي إلى أي اتحاد أو فدرالیة تعاونیة وطنیة أو دولیة 

 كانت، طبقا للتشریع والتنظیم الجاري بھ العمل.
 تخضع الحقوق وااللتزامات المتعلقة بھذا االنتماء تخضع لمصادقة الجمعیة العامة. 

 
 6المادة 
 المھام

 
 ما یلي: ایتمثل الغرض من التعاضدیة المستقلة لموظفي الجزائر في أن توفر لمنخرطین لدیھ

 تطویر العمل التعاوني المتصل باالحتیاطیة و التعاون والمساعدة المتبادلة؛ •
 المعنوي، وتعویض نتائجھا،  الوقایة من األخطار اإلجتماعیة المتعلقة بالشخص  •
 )؛نلة واألسرة والمعوقین والمسنین (المتقاعدیحمایة الطفو •
تنشیط وإنشاء مؤسسات و/أو خدمات تدخل في إطار مھماتھا المنصوص علیھا في  •

 أحكام النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتعاضدیات اإلجتماعیة؛ 
 تنشیط و تطویر في مجال اإلعالم والتدریب والبحث و األنشطة اإلجتماعیة. •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انـيالباب  الث
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 یرالتسی -م التنظی –أسیس الت
 

 
 الفصل األول

  الحوق و الواجبات –التأسیس 
 ـقسم األولال

 
 التأسیس

 

 7المادة 
 

       ُ                   الذین ت دفع لهم أجورهم من:و أعوان  الموظفینتتكون التعاضدیة المستقلة لموظفي الجزائر من 
 

 / میزانیة الدولة1
 الجمعاعات المحلیة •

 میزابیة اإلدارات العمومیة ذات طابع إداري
 

 وتتكون أیضا من الفئات اآلتیة من المنخرطین:
 
 / الموظفین في حالة انتداب؛2
 
)، بعد ساھموا 4/ الموظفین الذین غادروا إدارة عمومیة، مثلما ھو مبین في المادة الرابعة (3
 في حالة مرض طویل المدة، ) سنة، و العمال الموجودین15باشتراكاتھم مدة خمس عشرة ( 
 
 / األشخاص المتقاعدین و الحاصلین على المعاش أو ریع في عنوان الضمان االجتماعي،4
 
 من معاش من الدولة، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما، ن/ المجاھدین وأرامل الشھداء المستفیدی5
 

 ل بهم كما هو مبین في التشریع األصول المباشرین المتكف –األطفال  –/ دوي الحقوق (الزوج 6

 الخاص بالضمان االجتماعي)،

في        المؤرخ  11-83للقانون رقم  67 ُ                                                  ی قصد بذوي الحقوق األشخاص الذین ورد بیانهم في المادة     
 االجتماعي، بالتأمین المتعلق 1983جویلیة  02

 

 ات إلى تعاضدیة أخرى،/ أرامل المنخرطین من غیر الالئي تزوجن مرة أخرى وغیر المنتمی7
 
       / األیتام من األب واألم والذین یتابعون دروسهم حتى بعد البلوغ، باستثناء الطلبة المسجلین في8

 الضمان لالجتماعي،
 
 
/ أطفال األعضاء المنخرطین الذین یتابعون دراستھم، حتى بعد البلوغ باستثناء الطلبة المسجلین في 9

 الضمان االجتماعي،     
 

 : استیفاءكذا یجب على المنخرطین  /10
 دفع االشتراكات،
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  عدم االنتماء إلى نظام تعاضدي من نفس الصنف.

 8المادة 
 

، الحق في االنخراط بكل حریة 6 – 5 – 4الفقرة  –ُ                                           ی خول لألشخاص المشار إلیھم في المادة السابقة 
 ساسي للتعاضدیة.طوعیة شرط أن یلتزموا بالتشریع الجاري بھ العمل وبالقانون األ

 
 2القسم 

  الحقوق و الوجبات
 1-2القسم   

 المستفیدون
 

 9 المادة
 7یستفید من خدمات التعاضدیة المستقلة لموظفي الجزائر، المنخرطون المشار إلیھم في المادة 

 

 10المادة 
 حقوق المستفیدین

 
جاري بھ العمل ألعضائھا                                                     ً            یتمثل ھدف التعاضدیة توفیر خدمات ذات طابع اجتماعي طبق ا للتشریع ال

 ولذوي حقوقھم ومنھا الخدمات التالیة :
 الخدمات الفردیة •
 الخدمات الجماعیة •
  الخدمات االختیاریة •

 11المادة 
  الخدمات الفردیة

 ُ                            ت قدم الخدمات الفردیة في شكل: 

 استكمال للخدمات المقدمة من الضمان االجتماعي، •
نسبة  الضمان االجتماعي والمبلغ المسدد من التعاضدیة معا   ال یجوز أن یتجاوز المبلغ المسدد من      
 القانونیة. 100%

اإلدارة  خدمات ذات طابع خاص في شكل معونة أو إغاثة أو قرض یمكن منحھا من طرف مجلس  •
 تبعا للوضعیة المالیة و حسب األولویة.
 و تشتمل الخدمات ذات الطابع الشكلي :



 
6 

 Jusqu'à 25%du salaire lorsque le remboursement de la sécurité sociale n'excède pas 50% 
 Remboursement des frais  ( Analyses - Imagerie Médicales Majorées  à : 1 500,00 DA 
 Remboursement forfaitaire fixé à : 1 500,00 da dans la limite des frais engagées 
 A Concurrence de 03 Enfants âgés de 08 à 12 ans admis dans un centre de vacances non géré par la M.I.F.A 
 Uniquement pour la 1ére année scolaire et à concurrence de 03 enfants 

Selon dossier présenté et avis de la commission du Fonds social. 
 Modalités d'attribution:se rapprocher au niveau des agences régionales pour retrait du canevas réglementaire 

 12المادة 

AVANTAGES 
 

 الفوائد 2009 2008
Décompte Sécurité Sociale 20% 20% التعویضات  -احتساب الضمان االجتماعي 

Frais de maternité 20% 20% مصاریف الوالدة 

Ticket Modérateur 50% 50%  استشارة الغیر معوضة من ض االجتماعي 

Cure Thermale 20% 20% الحمامات المعدنیة 

Complément .Indemnité Journalière (1)  تكمیل التعویظات الیومیة 

Major.Pension Invalidite Ordon. N°96-20 عالوة التعویض العجز 

Major.Rente.A.T/Malad.Profes.. Ordon. N°96-20 عالوة احداث العمل او االمراض المهنیة 

Analyses et  Imageries médicales     (2)  1 500  االشعة الطبیة -التحالیل  
 

Forfait Lunetterie 3 000 3 000 االحتساب الجزافي للنظارات الطبیة 

Forfait Prothèse Dentaires                   (3) 1 500 1 500 االحتساب الجزافي لالسنان المصطنعة 

Prothèses Auxiliaires (Cervicale Auditive 
Lombaire)   

 االحتساب الجزافي لالجهزة الطبیة السمعیة 

 الحزامیة   -عنقیة  -

Forfait Colonie de Vacances               (4) 700 1 000 االحتساب الجزافي للمخیمات الصیفیة 

Prime de Mariage 10 000 12 000 عالوة الزواج 

Prime de Naissance 3 000 3 000 عالوة االزدیاد 

Prime de Layette 2 000. 2 000 عالوة جهاز الولید 

Prime de Circoncision 3 000 3 000 عالوة الختان 

Prime de Scolarité                                 (5) 1 500 2 000 منحة التمدرس 

Indemnité Décès Assuré 40 000 50 000 تعویض عن وفات المنخرط 

Indemnité Décès Conjoint 15 000 20 000 تعویض عن وفات زوج المنخرط 

Indemnité Décès Enfant 15 000 15 000 تعویض عن وفات احد ابناء المخرط 

Indemnité Ascendant à Charge 5 000 5 000 تعویض عن وفات اصول المنخرط 

Indemnité Décès Mort Né 5 000 5 000 تعویض عن مولود میت 

Catastrophe Naturelle 20 000 20 000  كارثة طبیعیة 

Secours Exceptionnels (6)   اعانة استثنائیة 

Indem.Départ à la Retraite 10 à 15 ans 15 000 15 000 سنة 15الي  10من  منحة جزافیة للمتقاعد                
    

Indem.Départ à la Retraite  +16 ans 20 000 20 000 سنة فما فوق 16من  منحة جزافیة للمتقاعد 

Indem.Forf.Handicapés Enf.       (7)   منحة جزافیة الطفال المنخرط المعوقین 

Indemn.Forfait.aux Orphelins            (7)  احتساب جزافي للیتامى 
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 الخدمات الجماعیة
 

 اعیة المقدمة في ما یلي:تتمثل الخدمات الجم
 خدمات تكمیلیة في مجال الصحة، •

 أنشطة الثقافیة أو الریاضیة أو الترفیھیة، •

 أنشطة اجتماعیة لفائدة األعضاء المنخرطین وذوي الحقوق، •

 األنشطة في میدان السكن. •

 خدمات مقدمة من التعاونیات االجتماعیة، •
 

إلدارة وتصادق علیھا الجمعیة العامة تبعا للوضعیة  ُ                                            ت حدد كل ھذه األنشطة في برامج یعدھا طرف مجلس ا
 المالیة و لألولویات.

 

 13المادة 
 العالوات اإلستثنائیة

 
 خدمات خصوصیة ذات طابع اختیاري في مقابل دفع اشتراكات خصوصیة، وھي:ُ               ت قدم التعاضدیة 

 " ص خ و" صندوق خاص بالوفاة            ُ     خدمة فردیة ت سمى  •

منخرطین الحاصلین على منحة المعاش أو الریع من الضمان صندوق مساعدة المتقاعدین وال •
 االجتماعي، 

 التوفیر السكني في إطار التعاونیات العقاریة، •

 الحج والعمرة إلى البقاع المقدسة، •

 للتدریب المتوصل، •

 السیاحة الوطنیة و الدولیة. •
 

 14المادة 
 مقایـیـس االستفادة

 
 ة واالختیاریة والجماعیة في النظام الداخلي.ُ                                      ت حدد مقاییس االستفادة من الخدمات الفردی

 .ویكون الصندوق الخاص بالوفاة موضوع نظام خاص وخصوصي
 

 2-2القسم 
 نالتزامات المستفیدی
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 15المادة 
 االشتراك

 
                                  ُ                                                   یلتزم المنخرطون بدفع اشتراك شھري، ی خصص لتغطیة مصاریف التعاضدیة مثلما جاء بیان ذلك في 

الذي یحدد نسبة تخصیص الموارد اآلتیة من التعاضدیات  1997دیسمبر  07 القرار الوزاري المؤرخ في
 االجتماعیة.

 

 1-15المادة 
 

 .راك في الضمان االجتماعيمن الوعاء الخاضع لالشت %1،5ُ                               ت حدد النسبة المئویة لالشتراك بـ 

 
 2-15المادة 

 ُ                  ی عفى من االشتراك : 
 أرامل المنخرطین من غیر األجیرات، •

 حالة عجز مطلق ونھائي، المنخرطون في •

 المتقاعدون في حالة اجتماعیة خاصة، •
 ُ                                            ی حدد النظام الداخلي كیفیات التعریف االستفادة.

 

 3-15المادة 
 

                                                           ِ                                 ال یمكن للمنخرط أن یعترض على دفع االشتراك الذي یقوم بھ المستخد م أو الھیئة المدینة بالمعاش  أو 
 عدا في الحاالت التي تشھد على ذلك التعاضدیة.ریع الضمان االجتماعي، لفائدة التعاضدیة،  ما

 
 4-15المادة 
 

یمكن للمنخرطین في حالة استیداع أوفرزمواصلة انخراطھم  شرط أن یدفعوا اشتراكاتھم 
 .المحسوبة على أساس آخر راتب الخاضع للضمان االجتماعي

 
 

 3القسم 
 حقسقوط ال –اإلقصاء  –الشطب –االستقالة  –االنسحاب  –االنخراط 
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 16المادة 
 االنخراط

  
 یكون االنخراط في التعاضدیة المستقلة لموظفي الجزائر بكل حریة وطوعیة.

 

)، مع مراعاة األحكام القانونیة الجاري بھا العمل، 16یكون الحد األدنى لسن االنخراط ست عشرة سنة (
 واالختیاریة. )  بخصوص الخدمات الفردیة60ویكون الحد األقصى ستین عاما (

 

                                                       ُ                             یكون االنخراط موضوع طلب مكتوب من المنخرط متبوع باستمارة ت سلم لھ من التعاضدیة ویملؤھا 
 المنخرط.

 

یخول ھذا االنخراط لكل أفراد األسرة المذكورة أسماؤھم في االستمارة الممضاة من رب األسرة، نفس 
جتماعي،المعدل و المتمم بالمادة المتعلق بالتأمین اإل 11-83للقانون  67الحقوق وھذا طبقا ألحكام المادة 

 .1996جویلیة  06المؤرخ في  17-96من األمر رقم  30
 

ال یخضع قبول االنخراط آلي فحص مسبق إال في حالة مشار إلیھا بوضوح في النظام الداخلي للتعاضدیة 
                           ُ                                                المستقلة لموظفي الجزائر. وت سلم عند االنخراط نسخة من النظام الداخلي للمنخرط.

 
لألعضاء المنخرطین الذین یدفعون اشتراكاتھم بانتظام، الحق في االستفادة من الخدمات التي  ُ    ی خول

 دمھا التعاضدیة المستقلة لموظفي الجزائر.تق
 

 1-16المادة  
 بدء االستفادة من الحقوق

 
خدمات ) أشھر، ویقتصر ذلك على ال03فترة تأھیلیة مدتھا ثالثة ( ءتبدأ االستفادة من الحقوق بعد انتھا

 الفردیة المتعلقة بالتأمین على العام على المرض.
ُ       ُ                                                                                    ت حدد وت بین كیفیات االنخراط واالستفادة من الخدمات في النظام الداخلي للتعاضدیة المستقلة لموظفي 

 الجزائر.
 
 
 
 

 17المادة 
 االستقالة –االنسحاب 
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        ُ                       تقالتھ وت حدد كیفیات التطبیق في                           ُ                                   االستقالة عمل طوعي وفردي. ی بلغ المنخرط كتابیا عن انسحابھ أو اس
 النظام الداخلي.

 

 18المادة 
 الشطب

 
 یتم بقوة القانون شطب األعضاء الذین ال یستوفون الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون األساسي.

 

ویتم النطق بشطبھم من طرف المجلس اإلدارة، وینتھي حق االستفادة من الخدمات في تاریخ التوقف عن  
 الشتراكات.أداء ا

 

 1-18المادة 
 

یتم كذلك شطب األعضاء الذین لم یدفعوا اشتراكاتھم منذ شھرین بالنسبة للناحیة الشمالیة وثالثة أشھر 
 بالنسبة لناحیة الجنوب.

 

یسبق عملیة الشطب بإرسال إعذار بوجوب تسویة الوضع إلى العضو المعني بواسطة رسالة مضمونة في 
ة. وعند انقضاء ھذه المھلة یفقد العضو الحق في كل الخدمات التي تقدمھا خالل ثالثین یوما الموالی

 التعاضدیة.
 

                              ُ                                                                على أنھ یمكن لمجلس اإلدارة، أن ی رجئ تطبیق ھذا اإلجراء بالنسبة لألعضاء المشاركین الذین یثبتون أن  
 ظروفا خارجة عن إرادتھم منعتھم من أداء اشتراكاتھم.

 

 2-18المادة 
 

لذین تم شطبھم تلقائیا لعدم استیفائھم الشروط المنصوص علیھا في القانون األساسي، أن یمكن لألعضاء ا
 بدون مفعول رجعي. ینخرطوا من جدید في التعاضدیة إذا ما صارت ھذه الشروط متوفرة فیھم.

 
 
 
 
 

 19المادة 
 االقصاء
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 ُ                  ی قصى من التعاضدیة:
 لحق ضررا معنویا بالتعاضدیة.                                                ُ األعضاء الذین یكون لھم موقف أو سلوك من شأنھ أن ی  

 األعضاء الذین تم الحكم علیھم نھائیا جزائیا وكان ھذا الحكم متبوعا بالفصل عن العمل. 
 األعضاء الذین  یكونون قد ألحقوا بالتعاضدیة ضرار متعمدا وثابتا قانونا.

فیما  س اإلدارة. ویتمو في جمیع الحاالت المنصوص علیھا في ھذه المادة یتم اإلقصاء بقرار من قبل مجل
 .دم أوجه دفاعهق                                                    ٌ بعد إطالع الجمعیة العامة علیه. ویحق للعضو المقصى أن ی  

 
 20المادة 

 ال تخول حاالت االنسحاب واالستقالة والشطب واإلقصاء، الحق في استرجاع مبلغ االشتراكات.

 
 21المادة 

 سقوط الحقوق
 

 ُ                                             ی حدد النظام الداخلي كیفیات تطبیق سقوط الحقوق.
 

 الفصل الثاني
 تنظیم التعاضدیة وسیر عملھا

 
 22المادة 

 أجھزة التعاضدیة
 تتمثل أجھزة التعاضدیة في:

 الجمعیة العامة
 مجلس اإلدارة

 مكتب مجلس اإلدارة
 لجنة الرقابة

 
 أعضاء أجھزة التعاضدیة المذكورین أعاله یمارسون دون أجر.

 
 
 

 القسم األول
 الجمعیة العامة

 تالمداوال -استدعاؤھا  –اختصاصاتھا  –االنتخاب  طریقة –تشكیلتھا 
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 23المادة 

 نشكیلتھا
 

 تتكون الجمعیة العامة من المنخرطین المنتخبین من نظرائھم.
یجب أن یتوفر المنخرطون المرشحون لالنتخاب المندوبین على أقدمیة ال تقل عن سنة واحدة في 

 التعاضدیة. 
 

 24المادة 
 االنتخابات

 
لمندوبین باالقتراع السري على أساس قائمة ترشیح مفتوحة ویتم جمع الترشیحات في جمعیة یتم انتخاب ا

 عامة انتخابیة للموظفین الذین تستدعیھم إدارتھم.
 

یتم استدعاء المتقاعدین  لجمعیتھم  العامة االنتخابیة الخاصة بھم من طرف التعاضدیة. ویجوز أن یترشح 
 18ء اشتراكاتھ باستثناء من وردت اإلشارة إلیھم صراحة في المادة لالنتخابات كل متعاضد استوفى أدا

 أعاله.
ویتم انتخاب المندوبین باالقتراع السري وفردي وباألغلبیة في دورة واحدة. ویمكن أن یسبق ذلك انتخاب 

 المندوبین عن طریق المراسلة.

 
 1-24المادة 

 
 تمثیل المندوبین

 
 وى الجمعیة العامة محدد كما یلي:تمثیل المندوبین المنتخبین على مست

 منخرط 150إلى           50لـ       . مندوب واحد  1 
 منخرط       250إلى          151لـ      . مندوبان اثنان  2
 منخرط 350 إلى          251لـ       . مندوبین  3
 فأكثر منخرط       351لـ       . مندوبین  4

 

    ُ                                                             ات، ی عطى التفوق للمنخرط ذي األقدمیة األطول. ویكون الثلثان األوالن من في حالة تساوي عدد األصو
قائمة المندوبین المنتخبین مندوبین أصلیین فیما یكون الثلث األخیر مشكال من قائمة المستخلفین. ویتوفر 

 كل مندوب أصلي على صوت واحد في الجمعیة العامة.
 

 2-24المادة 
 الفرع المحلي
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ان حجم العدد وتمركز الوحدات اإلداریة، ال یمكنان من اجتماع مجموع المنخرطین، في حالة ما إذا ك
یشكل المندوبون المنتخبون من موظفي ھذه الوحدات اإلداریة التابعة لنفس المنطقة الجغرافیة، فرعا محلیا 

 للتعاضدیة.
 و تحدد صالحیات الفرع المحلي في النظام الداخلي.

 
 3-24المادة 

 العھدة
 

) سنوات. ویتولى مجلس 4خب المندوبون األصلیون الذین یشكلون الجمعیة العامة  لعھدة مدتھا أربع (نتی ُ ◌  
) من الموعد المحدد لھذه 3اإلدارة الشروع في إجراءات تجدید أعضاء الجمعیة العامة قبل ثالثة أشھر(

 العملیة.
 ى القاعدة.ویكون أعضاء مجلس اإلدارة غیر معنیین بعملیة التجدید ھذه على مستو

 
 4-24المادة  

 تعذر الحضور
 

یجوز للمندوب األصلي الذي یتعذر حضوره إلى الجمعیة العامة أن ینوب عنھ في مھامھ المندوب 
الذي حصل على أكبر عدد من األصوات على مستوى وحدتھ  1-24المستخلف المعین طبقا للمادة 

 اإلداریة.
 

                                               ُ     د المندوبین األصلیین أو استقالتھ أو أي سبب أخر، ی مكن وفي حالة الشعور خالل العھدة بسبب وفاة أح
 تعویضھ بالمندوب المستخلف الذي حصل على أكبر عدد من األصوات في وحدتھ اإلداریة.

 
 25المادة 

 االختصاص والمھمات والصالحیات
 

فقي المسائل  الجمعیة العامة ھیئة ذات سیادة في  التعاضدیة. وفي ھذا الصدد تكون الجمعیة العامة مختصة
 اآلتیة:

 المصادقة على القانون األساسي وتعدیلھ، .1
 المصادقة على شروط و كیفیات المساھمة المالیة في الخدمات ذات الطابع الفردي أو الجماعي، .2
 14إقرار شروط وكیفیات طرق توزیع و تخصیص موارد التعاضدیة االجتماعیة طبقا ألحكام المادة  .3

 ،1996جویلیة  07في المؤرخ  20-96من األمر رقم 
 إقرار البرامج المتوسطة المدى الخاصة بالتعاضدیة االجتماعیة، .4
انتخاب أعضاء مجلس اإلدراة و التأكد على الخصوص من أنھم قادرون على أداء المھمات المسندة  .5

 إلیھم، و إقرار كیفیات استبدالھم وعزلھم، 
ت التعاضدیة بمناسبة االجتماعات تحدید كیفیات تسدید مصاریف اإلیواء و تنقل أعضاء ھیئا .6

 علیھا في القانون األساسي، صالمنصو
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 انتخاب أعضاء لجنة الرقابة، .7
 تعیین محافظ الحسابات و تحدید أجرتھ، .8
 النظر في التقریر المعنوي و المالي لمجلس اإلدارة و المصادقة علیھ، .9

 النظر في تقاریر لجنة الرقابة و محافظ الحسابات و المصادقة علیھا، .10
النظر في حسابات التعاضدیة المقدمة من طرف مجلس اإلدارة و المصادقة علیھا بعد اإلستماع إلى  .11

 لجنة الرقابة،
 إقرار مشاریع اإلدماج أو االنفصال أو الحل طبقا لألحكام القانونیة، .12
 إقرار مشاریع االنضمام إلى اتحادات أو فیدرالیات أو كنفدرالیات التعاضدیات االجتماعیة وطنیة .13

 كانت أم جھویة أو دولیة وذلك طبقا للتشریع المطبق على الجمعیات،
إقرار إمكانیة ربط عالقات مع جمعیات أجنبیة تسعى إلى تحقیق أھداف مماثلة وذلك طبقا للتشریع  .14

 الجاري بھ العمل،
 جعل مسؤولیة أعضاء مجلس اإلدارة قائمة إذا اقتضى الحال تجاه الجھات القضائیة المختصة، .15
 عملیات شراء أمالك عقاریة ومنقولة و التصرف فیھا. إقرار .16
 جدید مسؤول ھیئة التسییر.تتغییر أو  .17

 

 26المادة 
 كیفیات استدعاء الجمعیة العامة

 الجمعیة العامة المقیدة
 

سنة بإستدعاء من طرف رئیس مجلس اإلدارة أو بطلب من نصف عدد أعضاء المجلس اإلدارة  تنعقد كل
 على األقل.
ّ                                                      جامعت جھویة و یستدعى كل  المندوبین لدراسة حسبانات و تفاریر تسییر التعاضدیة و تسبق بي ت                       

 المصادقة علیھا.
یوكل بعض المندوبین من طرف أعیانھم لعرض أعمالھم خالل انعقاد الجمعیة العامة المقیدة و ھذا التمثیل 

) عضو 1000كل ألف () ل01یكون نسبیا لعدد المنخرطین لكل جھة و یتم ھذا بتعیین وكیل واحد (
 منخرط.

االنتخابیة تشمل كل المندوبین و تنعقد كل سنتین للتجدید الجزئي أو الكلي األعضاء الجمعیة العامة 
 المنتخبة. 

 دیسمبر من السنة. 31وتنعقد الجمعیة العامة لزوما في تاریخ أقصاه 
 

 1-26المادة 
 الجمعیة العامة غیر العادیة

 

) أعضائھا أو من مجلس اإلدارة 3/1العامة في دورة غیر عادیة بطلب من ثلث (یمكن أن تـنعقد الجمعیة 
 لدراسة المسائل االستثنائیة المتصلة بنشاطات التعاضدیة. أو من لجنة الرقابة،
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في حالة ما إذا لوحظ تقصیر في إجراءات استدعاء الجمعیة العامة أو وقوع مخالفات خطیرة في تسییر 
طة العمومیة المختصة أن تستدعي جمعیة عامة غیر عادیة حسب الكیفیات الواردة التعاضدیة، یمكن للسل

 في الفقرة أعاله من ھذه المادة، من أجل اتخاذ التدابیر الالزمة.
 

 وفي حالة تعذر ذلك یجوز للسلطة العمومیة المختصة أن تلجأ إلى الجھة القضائیة المختصة.
 

 2-26المادة 
 جدول األعمال

 

إلدارة جدول أعمال الجمعیة العامة. ویجب تبلیغھ ألعضاء الجمعیة العامة مع االستدعاءات یحدد مجلس ا
قبل شھر واحد على األقل من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة. ویكون مرفوقا بالوثائق المتصلة بھ (التقریر 

األغلبیة البسیطة  المعنوي والمالي). ویتعین لزوما أن تدرج في جدول األعمال كل مسالة تطلب دراستھا
                         ُ                                                          ) ألعضاء الجمعیة العامة. وی عد باطال كل قرار اتخذتھ الجمعیة العامة بخصوص مسألة لم یقع 1/2(

 إدراجھا من قبل في جدول األعمال.
 

 27المادة 
 المداوالت

 
تكون مداوالت الجمعیة العامة صحیحة إذا حضرتھا األغلبیة البسیطة ألعضائھا، وفي حالة عدم بلوغ ھذا 
النصاب یتم استدعاء الجمعیة العامة مرة ثانیة في مدة أقصاھا شھر واحد وتكون آنذاك مداوالت الجمعیة 

 العامة صحیحة مھما كان عدد األعضاء الحاضرین.
 

تتم المصادقة على مداوالت الجمعیة العامة باألغلبیة النسبیة ألعضائھا. على أن األغلبیة المطلوبة ھي 
اوالت المتصلة بتعدیل القانون األساسي وضم التعاضدیة إلى تعاضدیة أخرى وتعدیل ) في المد2/3الثلثان(

النظام الداخلي والتجدید المبكر لمجلس اإلدارة والحل الطوعي للتعاضدیة وبأي مسألة أخرى تجعل 
 مسؤولیة التعاضدیة قائمة من الناحیة المالیة. 

 
 

في محاضر یوقع علیھا رئیس الجمعیة العامة و  ُ                                          وی سجل عرض حال أشغال ومداوالت الجمعیة العامة 
                                  ُ    ّ                                                     أمین جلسة مكتب الجمعیة العامة ثم ی ـقـی ـد في سجل المداوالت المرقم و الموقع والذي یودع في مقر 

 التعاضدیة.
 

                                                             ُ                  ویجب أن یكون عرض حال أشغال الجمعیة العامة موضوع نشر قانوني وی وزع على أعضائھا. 
 

 2القسم 
 مجلس اإلدارة

 مداوالتھ –دوراتھ  –صالحیاتھ  –انتخابھ  –ھ تشكیلت
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 28المادة 
 تشكیلتھ

أعضاء منتخبین من  5مجلس اإلدارة یتكون من یتولى إدارة التعاضدیة المستقلة لموظفي الجزائر 
 أعضاء تنتخبھم الجمعیة العامة. طرف الجمعیة العامة

 
 29المادة  

 االنتخاب
 شروط الترشح

 

 لعضویة مجلس اإلدارة، الشروط التالیة: حیتعین أن تتوفر في المتر ش
 أن یكون من جنسیة جزائریة
 أن یتمتع بكامل حقوقھ المدنیة
 .أن ال تكون لھ سوابق عدلیة

 مناسب لتأدیة المھمة المعھودة اكتساب مؤھالت و مستوى دراسي
 
 

 1 - 29المادة 
 كیفیات االنتخاب

 

اإلدارة باالقتراع السري من طرف كافة أعضاء الجمعیة العامة بالطریقة  یتم انتخاب أعضاء مجلس
 التالیة:

 یتم انتخابھم باالقتراع السري الفردي وباألغلبیة في دورة واحدة.
 األكثر أقدمیة. حوفي حالة حصول المرشحین على عدد متساو من األصوات یتم ترجیح المتر ش

 
 
 

 30المادة 
 مدة العھدة

 

) سنوات قابلة للتجدید مناصفة كل سنتین، على أن تجدید 4دة أعضاء مجلس اإلدارة أربع (تدوم مدة عھ
 نصف عدد األعضاء خالل العھدة األولى، یتم بالقرعة مع نھایة السنة الثانیة.

 وال یخضع رئیس مجلس اإلدارة إلجراء القرعة ھذا المنصوص علیھ أعاله. 
 

ثر الجمعیة العامة التي تتولى التصویت على تجدید أو استبدال وتنتھي مھام أعضاء مجلس اإلدارة على إ
ُ       أعضاء مجلس اإلدارة والتي تنعقد خالل السنة التي تنتھي فیھا ع ھدتھم.                                                          

 

ُ                                           ویقوم األعضاء الذین انتخبوا في خالل الع ھدة باستكمال عھدة األعضاء الذین حلوا محلھم.                                      
 یة:تنتھي مھام أعضاء مجلس اإلدارة في الحاالت التال
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  5فقرة  30في حالة فقدان صفة العضویة وفقا للشروط الواردة في المادة. 
 .في حالة االستقالة الجماعیة لمجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعیة العامة 

 .یحدد من طرف الجمعیة العامةعدد عھدات أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 31المادة 

 الشغور
 

ُ                في حالة الشغور أثناء الع ھدة بسبب الوفاة أو االستقالة أو الحاالت المبینة في المادة السابقة، یتم في مھلة                         
) أشھر استبدال أعضاء مجلس اإلدارة تبعا لترتیب النتائج المحصل علیھا في االنتخابات 3في ثالثة (

ُ            األخیرة لمجلس اإلدارة. ویتولى األعضاء الذین تم انتخابھم بھذه الطریقة استكمال ع ھدة األعضاء                                                                            
 السابقین.

 32المادة 
 االختصاص

 المھمات والصالحیات
 

اإلدارة للتعاضدیة بأن یتولى باسم الجمعیة العامة اإلشراف على تسییر التعاضدیة، و لھذا ُ          ی كلف مجلس 
      ُ                                                     ُ                                   الغرض ت فوض لھ الجمعیة العامة السلطة الكاملة في اإلدارة التي ی مارسھا في حدود ما نص علیھ القانون 

 األساسي للتعاضدیة.
 

 ھذا اإلطار یتولى مجلس اإلدارة ما یلي:وفي 
 التأكد من مسك الحسابات والقیود المنصوص علیھا في القانون، •

 متابعة تطور عناصر ممتلكات التعاضدیة وخاصة األرصدة والسندات والقیم، •

 تنشیط إعداد مشاریع البرامج المتوسطة المدى التي یعرضھا على الجمعیة العامة للمصادقة علیھا، •

 ة إنجاز البرامج التي وافقت علیھا الجمعیة العامة،متابع •

 إقرار مشاریع تنظیم التعاضدیة وأسالیب تسییرھا، •

عرض تقریر نشاطھ سنویا على الجمعیة العامة وكذلك الحسابات والموازنات و دفاتر الجرد  •
 الخاصة بالتعاضدیة. 

 إقرار حسابات التعاضدیة  وموازناتھا ودفاتر جردھا، •
 وتسییر األموال االحتیاطیة وقبول الھبات والوصایا، إقرار تخصیص 
  إقرار اتفاقات الخدمات المبرمة مع صنادیق الضمان االجتماعي والتعاضدیات االجتماعیة

 األخرى،
 ،انتخاب رئیس مكتب مجلس اإلدارة 
  إقرار مقـترحات تعیین أو إنھاء مھام مسؤول ھیئة التسییر، التي یطرحھا علیھ رئیس مجلس

 رة  ویحدد شروط و كیفیات دفع أجرتھ وذلك طبقا ألحكام قانون العمل،اإلدا
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 .السھر على االلتزام بالقانون األساسي و النظام الداخلي وعلى تطبیق قرارات الجمعیة العامة 
 

ُ                                                                       ُ                        ت ساعد مجلس اإلدارة في مھامھ اللجان المنشأة لھذا الغرض، وھي لجان مؤقتة. وی حدد النظام الداخلي عدد 
 لجان وتشكیلتھا و سیر عملھا.ھذه ال

 
 

 1-32المادة 
 رئیس مجلس اإلدارة

 
 یتم انتخاب رئیس مجلس اإلدارة من طرف أعضاء مجلس اإلدارة لمدة العھدة، بصفتھ شخصا طبیعیا.

 كما یتم تجدید مجلس اإلدارة قبل انتھاء العھدة عن طریق االنتخاب.
 لیة:ویتم انتخاب رئیس مجلس اإلدارة حسب الشروط التا

 
  باالقتراع السري الفردي بأغلبیة األصوات على دورة واحدة، وفي حالة التساوي في عدد األصوات

 یعود الفوز باالنتخاب للمنخرط األكثر أقدمیة
) سنوات، ویمكن أن تتجاوز عھدتھ كقائم باإلدارة، 4ویتم انتخاب رئیس مجلس اإلدارة لعھدة مدتھا أربع (

 عھدة  ثانیة.كما یمكن إعادة انتخابھ ل
 
 
 
 
 
 

 1-1-32المادة 
 الشغور

 
 ُ                                                                          ت قدم االستقالة من العضویة في مجلس اإلدارة كتابیا وتوجھ إلى رئیس مجلس اإلدارة.

 
وقي حالة وفاة الرئیس أو استقالتھ و فقدانھ لصفة المنخرط في التعاضدیة، یتم  استبدالھ من طرف مجلس 

و لھذا الغرض یقع على الفور استدعاء مجلس اإلدارة من قبل  اإلدارة الذي یتولى إجراء انتخابات جدیدة،
                                                                  ّ نائب رئیس المجلس أو إذا تعذر ذلك من قبل عضو مجلس اإلدارة األكبر سنا .

 
 

 2-1-32المادة 
 الصالحیات

 
یسھر على حسن سیر أجھزة التعاضدیة ومصالحھا ویتأكد على الخصوص من أن أعضاء مجلس اإلدارة 

 م المسندة إلیھم.مؤھلون ألداء المھا
 یتولى رئیس مجلس اإلدارة تنظیم وتوجیھ أشغال مجلس اإلدارة.
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 یستدعي الرئیس مجلس اإلدارة ویحدد جدول أعمالھ.
 ویبدي رأیھ لمحافظ الحسابات بشأن كافة االتفاقیات المرخصة بھا،

 ویتولى االلتزام بالنفقات،
ض لھذا الغرض كلی ا أو یمثل الرئیس التعاضدیة في جمیع أعمال الحیاة المدنی ّ                 ّ     ة ما عدا في حالة ما إذا فو                           

     ّ                                     جزئی ا بموجب عقد رسمي، مسؤول ھیئة التسییر.
 

 یقترح على أعضاء مجلس اإلدارة الموافقة على تعیین مسؤول ھیئة التسییر،
ض الرئیس كلیا أو جزئیا  ّ                        یفو  سلطاتھ المتعلقة بتسییر التعاضدیة  -بموافقة صریحة من مجلس اإلدارة  -  

 لى مسؤول ھیئة التسییر.إ
 
 

 3-1-32المادة 
 ھیئة التسییر

 
 تتولى ھیئة التسییر إدارة واستغالل التعاضدیة. ویبین النظام الداخلي صالحیات ومھام ھذه الھیئة.

 
 
 

 4-1-32المادة 
 مسؤول ھیئة التسییر

 
 توصیات الجمعیة العامة.سنوات.عقد العمل یمكن یعاد تجدیده حسب  4 یر بعقد عمل لمدة محددة بـیوظف المد

 
یتمتع مسؤول ھیئة التسییر بالسلطات المخولة لھ في القانون األساسي للتعاضدیة و یمارسھا تحت مسؤولیة  

 مكتب مجلس اإلدارة ومراقبتھ خاصة فیما یتصل بما یلي:
 تسییر واستغالل التعاضدیة، •

 تمثیل التعاضدیة بموجب العھدة المذكورة في المادة السابقة، •

لقیام بكل عملیة وبكل عمل تسییر یتصل بأنشطة التعاضدیة كما ھو محدد في القانون األساسي و ا •
 خاصة:

  فتح وتسییر كل حساب لدى الصكوك البریدیة والمؤسسات البنكیة ومؤسسات
 القرض،

 ، تسییر الموارد البشریة والمادیة والمالیة ضمن الحدود المرخص بھا 
 فة أعوان التعاضدیة مع االلتزام باألحكام القانونیة ممارسة السلطة السلمیة على كا

 الجاري بھا  العمل والمحددة في االتفاقیة الجماعیة.
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  ُ                                                             وی حدد النظام الداخلي الوضع القانوني الخاص بمسؤول هیئة التسییر.

 

 33المادة 
 الوضع القانوني ألعضاء مجلس اإلدارة

 

 ُ                                         ت مارس مهام أعضاء مجلس اإلدارة  بدون مقابل.

 
 1-33المادة 

 كیفیات تسدید مصاریف التنقل و اإلقامة
 

ویورد النظام الداخلي كیفیات تسدید مصاریف الـتـنـقل واإلقامة ألعضاء مجلس اإلدارة بمناسبة 
 االجتماعات النصوص علیھا في القانون األساسي.

 
 
 

 2-33المادة 
               ُ                          أوضاع وسلوكات ت منع على أعضاء مجلس اإلدارة

 
 .یضا أن یكونوا مدرجین ضمن الموظفین الحاصلین على أجرة من التعاضدیة  ُ            و ی منع علیھم أ

 ُ                                                                                       وی منع على أعضاء مجلس اإلدارة استغالل مناصبھم خارج مجال مھامھم التي یمارسونھا طبقا للقانون 
 األساسي.

 
 3-33المادة 

 التزامات أعضاء مجلس اإلدارة
 

ترام القانون وھذا القانون األساسي وھم ملزمون یسھر أعضاء مجلس اإلدارة على أداء مھامھم في ظل اح
 كذلك بالتحفظ وبمراعاة السر المھني.

 ُ                                                                                     ی لزم أعضاء مجلس اإلدارة و األشخاص المدعوون للحضور في اجتماعات المجلس بكتمان المعلومات   
 .هالتي یدلي بھا رئیس مجلس اإلدارة أو أعضاؤ

 
عن كل عھدة یشغلونھا في أحد االتحادات أو إحدى   ُ                                      وی لزم أعضاء مجلس اإلدارة بإبالغ التعاضدیة 

 الفدرالیات، و یبلغون التعاضدیة عن كل تغییر في ھذا الشأن.
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 34المادة 
 الدورات

 
 یجتمع مجلس اإلدارة في دورة عادیة أربعة مرات في السنة باستدعاء من رئیسھ.

 ویجتمع في دورة غیر عادیة:
 باستدعاء من رئیسھ، •

 خیر،من ھذا األ ةبمبادر •

 أو بطلب من نصف عدد أعضائھ، •
  ُ                                                                                    ی لزم األعضاء بالحضور شخصیا في جمیع اجتماعات مجلس اإلدارة، ما عدا في حاالت القوة القاھرة.

توا بالمراسلة أو بالوكالة. ّ                           وال یجوز لھم على الخصوص یوكلوا أحدا لإلنابة عنھم وال أن یصو                                                          
 

                       ُ                        االستدعاء الذي یتعین أن ی رسلھ ألعضاء مجلس اإلدارة ُ                                  ُ       ی عد رئیس مجلس اإلدارة جدول األعمال وی رفقھ ب
 قبل ثمانیة أیام على األقل من انعقاد االجتماع، ما عدا في الحاالت المستعجلة.

ن في سجل المداوالت المرقم والموقع علیھ من  ّ                                          یتمخض عن كل اجتماع عمل تحریر محضر مفصل ی دو    ُ                                       
 طرف الرئیس ویوضع دوما تحت تصرف كل منخرط.

 
 ضر مسؤول ھیئة التسییر اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة استشاریة.یح
 

یمكن أن یعتبر مجلس اإلدارة كل عضو من مجلس اإلدارة مستقیال تلقائیا من مھامھ في حالة تغیبھ دون 
 عذر شرعي في  ثالثة اجتماعات متتالیة.

 
الجمعیة العامة المقبلة التي یتم على أن ھذا القرار ال یكون فعلیا إال بعد سماع العضو المعني من طرف 

 استدعاؤھا في دورة عادیة.
 

 35المادة 
 المداوالت

 
 تكون مداوالت مجلس اإلدارة صحیحة إذا حضر الجلسة نصف عدد أعضائھ.

ِ    تكون التصویت باألغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي عدد األصوات یكون صوت الرئیس مرج حا.                                                                            
 یھ  مجلس اإلدارة خالل الجلسة القادمة.ُ                               ی حرر عن كل اجتماع محضر یصادق عل

 

 3القسم 



 
22 

 مكتب مجلس اإلدارة
 
 36المادة 

 تشكیلتھ
 

أعضاء منتخبین من طرف مجلس  اإلدارة، باستثناء  3مكتب مجلس اإلدارة یتكون من 
 الرئیس الغیر معني....

. 

  
 
 
 
 

 4القسم 
 لجنة المرقابة

 
 37المادة 
 

 خبین من طرف الجمعیة العامة باستثناء أعضاء مجلس اإلدارة.أعضاء منت 3لجنة الرقابة تتكون من 
تسییر المحاسبي والمالي للتعاضدیة االجتماعیة،شروط سیر عمل لھا مھمة مراقبة لجنة الرقابة 

 التعاضدیة االجتماعیة و كدا تطبیق توصیات وقرارات الجمعیة العامة ومجلس اإلدارة.
 .للجمعیة العامة اثر انعقاد اجتماعھا التاليكما تقوم بتحریر تقریرھا الذي تقدمھ  
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 الباب الثالث
 التنظیم المالي

 
 1القسم 

 الممتلكات –المراقبة  -األموال اإلحتیاطیة  -النفقات  -الموارد 
 
 38المادة 

 الموارد الرئیسیة
 

 تأتي موارد التعاضدیة مما یلي:
 اشتراكات أعضائھا، .1
 ایا،الھبات و الوص .2
 نواتج الخدمات التي تقدمھا التعاضدیة، .3
 ،ت                         ُ                             نواتج دعاوي التعویض التي ت رفع على إثر عدم دفع االشتراكا .4
 الفوائد الناتجة عن األموال المودعة أو المستثمرة. .5
 

 1-38المادة 
 تخصیص الموارد
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 لما یلي: تُ                                      ت خصص موارد التعاضدیة اآلتیة من االشتراكا
 للخدمات الفردیة، •

 سییر التعاضدیة،لمصاریف ت •

 للخدمات الجماعیة، •

 لبرنامج اإلستثمار. •
 

 ُ                                                                        ی صب الفائض من كل سنة مالیة  في صندوق خاص یسمى "صندوق االحتیاطي القانوني".
 ُ                                                                       ت حدد نسبة تخصیص ھذه الموارد  بقرار من الوزارة المكلفة بالضمان االجتماعي.

 
 

 2-38المادة 
 الموارد األخرى

 
   ُ                              . وت خصص اإلعانات المالیة المحتملة تص  الموارد اآلتیة من غیر االشتراكایتولى مجلس اإلدارة تخصی

ُ              بأكملھا لألغراض التي م نحت من أجلھا.                      
 

 یكون استعمال أموال و ممتلكات التعاضدیة  من صالحیات أجھزتھا وحدھا.

 
 2القسم 
 
 39المادة 

 النفقات
 

 تتضمن نفقات التعاضدیة ما یلي:
 لألعضاء المنخرطین و ذوي حقوقھم،مختلف الخدمات الممنوحة  •

 مصاریف تسییر التعاضدیة، •

 نفقات االستثمارات المرتبطة بالعملیات المعتمدة من الجمعیة العامة، •

 المدفوعات لفائدة االتحادات  والفدرالیات التابعة للتعاضدیات اإلجتماعیة. •
 

 1-39المادة 
 االلتزام بالمصاریف
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 لس اإلدارة، أو مسؤول ھیئة التسییر الذي یتلقى تفویضا منھ.یلتزم بمصاریف التعاضدیة رئیس مج
 

 40المادة 
 المحاسبة

 

 یتم مسك محاسبة التعاضدیة في الشكل التجاري.
 یعین محاسب التعاضدیة من مسؤول ھیئة التسییر، و یمارس وظیفتھ تحت مسؤولیتھ.

 یتم قید وإدارة الوثائق وفقا للتنظیم الجاري بھ العمل.
 

 1-40المادة 
 الموازنة

 

                      ُ       موضوع إشھار قانوني أن ت ستخلص  -بعد المصادقة علیھا من الجمعیة العامة  –تكون موازنة التعاضدیة 
                            ّ                   منھا الحسابات الرئیسیة وال سی ما تخصیص النتائج. 

 

 2 - 40المادة 
 الوثائق التنظیمیة

 
 لفة بالضمان االجتماعي ما یلي: ُ                                          ُ                     ت لزم التعاضدیة المستقلة لموظفي الجزائر بأن ت رسل إلى الوزارة المك

 میزانیات التعاضدیة ؛ •

 الموازنة وتقریر النشاط و تقریر محافظ الحسابات ؛ •

 عدد المنخرطین. •
 

ل أیضا إلى الوزارة المكلفة بالضمان االجتماعي كل التعدیالت التي تطرأ على القانون  ِ                                                                               ویجب أن ترس            
 األساسي للتعاضدیة االجتماعیة وعلى تشكیلة أجھزتھا.

 

  ُ                                                     ت لزم التعاضدیة بنشر تقریر سنوي بشأن نشاطھا و حساباتھا.
 

 41المادة     
 صندوق االحتیاطي القانوني

 
 صندوق االحتیاطي القانوني".لل" الفائض السنوي من اإلیرادات على النفقات  دفع ُ ی  
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النفقات المنجزة ال یكون االقتطاع إجباریا حینما یكون مبلغ صندوق االحتیاطي القانوني مساویا لمجموع 
 خالل السنة المالیة الماضیة والتي تتحملھا فعال التعاضدیة.

 

 
 
 
 
 

 1- 41المادة 
 توظیف األموال وسحبھا

 
یقرر مجلس اإلدارة توظیف أموال التعاضدیة وسحبھا طبقا لتوجیھات و قرارات الجمعیة العامة وذلك 

 وفقا للتشریع الجاري بھ العمل.
 

 3القسم 
 42المادة 

 فظ الحساباتمحا
 

 یتولى محافظ الحسابات المعین من الجمعیة العامة مراجعة ومراقبة التسییر المالي و المحاسبي للتعاضدیة.
 یتحقق خصوصا من صدق القیود المحاسبیة والموازنات والجرد وكذا صحة المعلومات المدلى بھا   •

 بشأن حسابات التعاضدیة،    

 یقبل أو یرفض المصادقة علیھا، •

 أن یحصل على كافة الوثائق الالزمة ألداء مھامھ،لھ  •

 یقدم تقریرا مفصال لمجلس اإلدارة وللجنة المراقبة وللجمعیة العامة. •
 

  42المادة 
 تدقیق الحسابات

 
یمكن أیضا لمجلس اإلدارة أن یقرر في أي وقت الشروع في عملیة تدقیق حسابات تسییر التعاضدیة، في 

 التسییرلة ثبوت وقوع مخالفات في حا
 

 4القسم 
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 43المادة 
 الممتلكات

 
تتكون ممتلكات التعاضدیة من مجموع األموال العقاریة والمنقولة المكتسبة أو المنجزة في إطار تأدیة 

 مھامھا.
 

 1-43المادة 
 الھیاكل و الوسائل

 
ح و/أو یمثل العاملون في التعاضدیة ووسائلھا أصولھا المادیة، وتكون منظمة في مدیریات و/أو مصال

 ھیاكل المركزیة وفقا للخطة التنظیمیة التي تعتمدھا اإلدارة بناء على إقتراح یقدمھ مسؤول ھیئة التسییر.
 

 2 - 43المادة 
 دفتر الجرد

 
یتم حفظ دفتر الجرد العام المراجع للممتلكات في المقر الرئیسي للتعاضدیة فیما یتم حفظ دفاتر الجرد 

 أو كل ھیكل المركزي.المساعدة على مستوى كل مؤسسة 
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 الـبـاب الرابع
 ةرقابة التعاضدیة اإلجتماعي

 
 

 44المادة 
 

المتعلق  1990دیسمبر  25المؤرخ في  33-90مكرر من القانون رقم  34عمال بأحكام المادة 
لكیفیات مراقبة المحدد  1997نوفمبر  11المؤرخ في  42-97بالتعاضدیات االجتماعیة فإن المرسوم رقم 

الوزیر المكلف بالضمان االجتماعي لتطبیق التشریع الخاص بالتعاضدیات االجتماعیة، المعدل و المتمم 
، یرمي إلى تحدید كیفیات ممارسة مراقبة 2003جانفي  19المؤرخ في  03-44بالمرسوم التنفیذي رقم 

 لق بالتعاضدیات االجتماعیة.المكلف بالضمان االجتماعي لتطبیق أحكام القانون المتع  الوزیر
 

 1 – 44المادة 
 

یتولى الوزیر المكلف بالضمان االجتماعي النظر من الناحیة التقنیة في القانون األساسي للتعاضدیة قبل 
والمتعلق  1990دیسمبر  4المؤرخ في  90/31حصولھا على االعتماد المنصوص علیھ في القانون رقم 

 بالجمعیات.

 2 – 44المادة 
 

ق الوزیر المكلف بالضمان االجتماعي من وجود الحد األدنى من المنخرطین في التعاونیة وفقا لما یتحق
نص علیھ التنظیم الجاري بھ العمل. وفي حالة ما إذا تراجع عدد المنخرطین إلى أقل من الحد األدنى، 

 ُ                                                  ی مھل التعاضدیة أجال للوصول إلى مستوى العدد المطلوب.

 
 3 – 44المادة 

 راقبة الوزیر المكلف بالضمان االجتماعي أیضا إلى التحقق من ما یلي:ترمي م
 تنصیب مجموع أجھزة التعاونیة وفقا لإلجراءات المنصوص علیھا في التشریع، •
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إعداد القانون األساسي والنظام الداخلي الحق مع االلتزام بالتشریع الخاص  بالتعاضدیات  •
 وبالنصوص األساسیة للتعاضدیة، 

والخدمات في إطار الحدود والشروط المحددة في التشریع والمقررات الداخلیة  تدعاءاتوفیر اال •
 التنظیمیة التي تحدد وتنظم مھمات التعاضدیة، 

مطابقة قیمة االشتراك المخصص للنظام العام مع الحد األقصى من القیمة المنصوص علیھ في  •
 المذكور أعاله، المعدل والمتمم. 1990دیمبر  25المؤرخ في  33 – 90من القانون رقم  12المادة  

 

              ُ                                                       ولھذا الغرض ت لزم التعاضدیة بإرسال الوثائق الالزمة إلجراء ھذه المراقبة.
 

 4 – 44المادة 
 

 19المؤرخ في  33 – 90مكرر من القانون رقم  34زیادة على الوثائق المنصوص علیھا في المادة 
عي یطلب كل معلومة یرى أنھا ضروریة لممارس فإن الوزیر المكلف بالضمان اإلجتما 1990 دیسمبر

 عملیات لمراقبة المبینة أعاله.
 

 ویمكنھ أن یقوم بإجراء كل تحقیق عن طریق مفتشیة العمل. 
 

 5 – 44المادة 
 

یمكن للوزیر المكلف بالضمان االجتماعي أن یطلب في حالة ظھور صعوبات مالیة في التعاضدیات 
تسطیر وتنفیذ برنامج لتصحیح اختالل توازناتھا المالیة. كما یمكنھ أن یطلب االجتماعیة قیام ھذه األخیرة ب

 المراقبة المالیة للتعاضدیة.
 

 6 – 44المادة 
 

في حالة وقوع مخالفات خطیرة أو في حالة ما إذا أصبح سیر التعاضدیة معرضا للخطر، یمكن للوزیر 
ا واحدا أو عدة متصرفین یضطلعون بصالحیات                            ُ                       المكلف بالضمان االجتماعي أن ی عین مؤقتا متصرفا إداری

 مجلس اإلدارة ومكتب التعاضدیة ویحضرون النعقاد جمعیة عامة غیر عادیة للتعاضدیة.
    

ُ                                                                                             ت حدد مدة عھدة المتصرف أو المتصرفین اإلداریین المؤقتین بثالثة أشھر قابلة للتجدید مرتین وفي جمیع 
 ة غیر عادیة وتنصیب أجھزة التعاضدیة المعنیة. الحاالت یتعین إقفالھا بانعقاد جمعیة عام
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 الـبـاب الخامس
 أحكام مختلفة

 
 1القسم 
 45المادة 

 تعدیل القانون األساسي
 

                                                             ُ                                 تقرر الجمعیة العامة بأغلبیة الثلثین من أعضائھا التعدیالت التي ت دخل على ھذا القانون األساسي وفقا 
 لزوما للوزارة المكلفة بالضمان االجتماعي.                      ُ          للتشریع المعمول بھ وی بلغ قرارھا

 
 46المادة 
 

                         ُ                       ُ                                             یحدد النظام الداخلي الذي ی عده مجلس اإلدارة والذي ت صادق علیھ الجمعیة العامة بصفة قانونیة، شروط 
 تطبیق ھذا القانون األساسي.

 وال یجوز تعدیلھ من طرف مجلس اإلدارة تعدیلھ ما لم تصادق على ذلك الجمعیة العامة.

 . ُ                                                      ّ                    ی لزم كافة المتعاضدین التقید بالنظام الداخلي على غرار تقی دھم بالقانون األساسي
    ّ                                                                            یتعی ن تبلیغ النظام الداخلي إلى السلطة المختصة إیدعھ لدى المحكمة المختصة محلیا. 

 
 2القسم 
 47المادة 

 اإلدماج
 

. یجب أن تتلقى 25المادة یتم اإلدماج مع تعاضدیة أو عدة تعاضدیات وفقا لنفس الشروط الواردة في 
 التعاضدیة قبل ذلك موافقة من الجمعیة العامة التابعة للتعاضدیة التي تندمج فیھا.
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 48المادة 
 االنفصال

 
یتم انقسام التعاضدیة إلى عدة تعاضدیات اجتماعیة في تبعا لنفس الشروط الواردة بالنسبة لتعدیل القانون 

                       ُ                              لجنة لتوزیع الممتلكات ت كلف بانجاز كل عملیات التحویل. األساسي. وتشكل الجمعیة العامة
 

 49المادة 
 الحل
 

) على األقل من أعضاء الجمعیة العامة غیر 2/3یتم النطق بالحل الطوعي للتعاضدیة بأغلبیة الثلثین (
ھذا العادیة التي یتم استدعاؤھا لھذا الغرض. وفي ھذه الحالة تؤول أمالك التعاضدیة طبقا للقانون في 

 المجال.
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 الباب السادس

 أحكام جزائیة
 

 50المادة 
 

دج كل من یرفض القیام بإقتطاع اإلشتراكات  2000دج و  500یعاقب بغرامة مالیة تتراوح مابین 
المتعلق بالتعاضدیات اإلجتماعیة، دون المساس  33-90من القانون  15المنصوص علیھا في المادة 

 شریعیة المعمول بھا.باألحكام الت
 

) 8دج و بالحبس من ثمانیة ( 5000دج و  2000و في حالة اإلعادة،یعاقب بغرامة مالیة تتراوح مابین 
 أیام إلى شھر، باحدى ھاتین العقوبتین فقط.

 

 33-90للقانون رقم  15و إذا لم تدفع للتعاضدیة المعنیة إقتطاعات اإلشتراكات التي تتم طبقا للمادة 
  ُ                                  ، ی عد شبیھا بجنحة خیانة األمانة التي 1990دیسمبر  25بالتعاضدیات اإلجتماعیة والمؤرخ في المتعلق 

 من قانون العقوبات. 376یعاقب علیھا طبقا للمادة 
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 الباب السابع
 أحكام نھائیة

 
 

 51المادة 
 

ة لدى وزارة الداخلیة و تودع تصاریح التأسیس وھذا القانون األساسي المصادق علیھ الجمعیة العام
المؤرخ  33-90الجماعات المحلیة والوزارة المكلفة بالضمان اإلجتماعي وذلك طبقا لترتیبات القانون رقم 

المؤرخ في  20-96المتعلق بالتعاضدیات اإلجتماعیة المعدل و المتمم باألمر رقم  1990دیسمبر  25في 
 .المتعلق بالتعاضدیات اإلجتماعیة 1996جویلیة  06

 
 52المادة 

 
ُ                                                                                            ی طرح كل نزاع ینشا من تفسیر أو تنفیذ أحكام القانون األساسي والنظام الداخلي للتعاضدیة المستقلة 

 لموظفي الجزائر، على اختصاص المحكمة اإلداریة المختصة محلیا.
 

 53المادة 
 

العادیة المنعقدة في  ھذا القانون األساسي الذي وافقت علیھ الجمعیة العامة في دورتھا وقع إتمام وتصحیح
، و یدخل حیز التطبیق إبتداء من تاریخ التأشیر على  ببوقرة والیة البلیدة 2007دیسمبر  27و  26ي یوم

 مطابقتھ من الوزارة المكلفة بالضمان اإلجتماعي و إیداعھ لدى المحكمة المختصة محلیا.

 

 2009نوفمبر  08حرر بالجزائر یوم               

 
 عن/الجمعیة العامة                                                           

 رئیس مجلس اإلدارة                                                          
     

 
 محمد صدوقي                                                                             
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